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V
dubnu 1945 klesla u japon-
ských břehů ke dnu největší
a nejlépe vyzbrojená bitev-
ní loď tamního námořnictva
Yamato. „Potopila se, ale

tuhle loď – SPD a Tomia Okamuru –
nikdo nepotopí!“ říká sebejistě
osmapadesátiletá žena. Prší, je zima
a mlha, přesto ji v Přerově před vý-
stavištěmnelze přehlédnout. Do dál-
ky svítí její sytě růžové vlasy, občas
se blýskne třpytka na černé čelence
s pavučinou a velkým pavoukem,
krk jí zdobí kožený obojek s ostrými
hroty. Už hodinu vypráví o Japon-
sku. A sní o tom, že se k moci v Čes-
ku dostane politik s tamními koře-
ny. Tomio Okamura.
Podle bitevníku se žena dokonce

nechala přejmenovat. Ze Zdeňky je
teď Yamato Pham. Když usíná v po-
steli s japonskými objímacími polštá-
ři, nezapomene se podívat na fotku
lídra, již nad pelestí hlídají dva nafu-
kovací balonky s logem jeho strany
Svoboda a přímá demokracie.
Nyní Yamato Pham čeká, že s To-

miem stráví předvolební sobotu.
„Tomíko,“ řekne ležérně a trochu
otráveně, „už tu měl být.“
Její obdiv není líčený. Není to ani

recese. Živnostnice z Frenštátu pod
Radhoštěm je devětadvacítkou kan-
didátky SPD v Moravskoslezském
kraji. Její devětadvacetiletý syn
Petr, který nadmatkou rozvírá dešt-
ník s rukojetí ve tvaru samurajské-
ho meče katany, je dokonce na pat-
nácté pozici. „Dostali jsme to za od-
měnu. Loni jsme hodně pomáhali
s kampaní, nosili a rozdávali letáky,
polepili si auto...“ vysvětluje Petr.
O kus dál stojí třináctka z kandidát-

ky v Olomouckém kraji, středoškol-

ský učitel, modelář železnic a chova-
tel drobného zvířectva Pavel Galeta.
Nadává na nesmyslné výdaje za po-
můcky do škol, vysvětluje pokřive-
nost evropských dotací. Lidé podle
něj zapomněli být soběstační.
„Svoboda je soběstačnost. Co je to

svoboda, jsem poprvé pochopil,
když jsem si přečetl Kaddáfího Zele-
nou knihu, kterou jsem dostal od
studentů,“ vypráví o publikaci po-
střehů bývalého libyjského plukov-
níka a vůdce.
Pavel Galeta soběstačný je. Namlé-

ko chová kamerunskou kozu Pegy,
se kterou se proslavil i v médiích. To
když ji ověnčenou pentlemi vodil na
Velikonoce po vsi a bral ji lidem až
do kuchyně či obýváku. „Evropská
unie nás vyhladoví,“ shrne proble-
matiku rozdílné kvality potravin.

Chtějí mě zlikvidovat
Uplyne další hodina, déšť sílí, balon-
ky naplněné heliem jsou už takmok-
ré, že je kapky táhnou k zemi. Voda
rozmáčí i petice za referendumo vy-
stoupení z Evropské unie. Z dvaceti
lidí, kteří kolem náhodou projdou,
ji dobrá polovina ihned podepíše,
aniž by je kdokoliv z šestice chlapů
u stánku musel pobízet.
Tomio však stále nikde...
Přesněji – Tomio je osmdesát kilo-

metrů dál na sever, v Postřelmově
u Šumperka. Lidem v hospodě vy-
světluje, jak to myslí se zákazem is-
lámu, vystoupením z Unie a hlavně
s odmítnutím kvót na imigranty.
Než aby zamířil do Přerova, kde

už čtyři hodiny moknou jeho fa-
noušci včetně Yamato Pham, sedí
v restauraci se zhruba padesátkou
příznivců.
Lídr SPD dělá jinou kampaň, než

na jakou jsou lidé u politiků zvyklí.
Jako by na to šel z opačného konce.
Nechce, aby o něm psala média. Ač
je poslanec, ani na okamžik nesmí

vypadat jako součást dosavadních
pořádků. Vystupuje jako psanec,
který se musí téměř skrývat. „To je
Babišův agent! Chcete, aby vás tu fo-
til Babišův agent?“ začne burcovat
lidi, když na něj fotograf při debatě
namíří hledáček. Zvedá semajitel re-
staurace a fotografa rovnou vyhodí.
„Někteří novináři mě chtějí zlikvi-

dovat. Zkoušeli to už přes finance
Úsvitu, z kterých jsemneměl ani ha-
líř. Já absolutně neodmítám přímé
přenosy, kde můžu rovnou mluvit
nebo se opravit, ale odmítám píšící
média, která si to upraví a překrou-
tí,“ vysvětluje. U lidí to zabírá – mé-
dia lžou, politici tají dopadymigrač-

ní krize a islám pozvolna stahuje
oprátku nad Evropou. Okamura
zjevně ví, co dělá a na koho cílí.
V médiích se orientuje mistrně,
ostatně právě tento talent ho před
několika lety dostal do politiky.
V době, kdy ještě mluvil za cestov-

ní kanceláře, zvedal telefon non-
stop, byl schopen vyjádřit se k čemu-
koliv, přesněji: říct kdykoliv jedno-
duchou, krátkou, výstižnou a úder-
nou větu. Čtenáři či diváci před ním
nemohli utéct. Když se později obje-
vil v pořaduDenD jako investor, ob-
raz mediálně známé univerzální
osobnosti byl hotov. Pak už jen stači-
lo lidem vzkázat, že Tomia, Morava-
na z Tokia, trápí nepřizpůsobiví, po-
litici, homosexuálové, osud tuzemá-
ku, migrace, islám.
A Tomio to opět umí říct: úderně,

výstižně, jednou větou.
„Distancuje se od establishmentu,

sází na přímý vztah s voličem a vytvá-
ří pocit blízkosti k lidem. Kdyby spo-
lupracoval s médii, mohl by u svých
voličů, kteří se většinou rekrutují
z dosavadních nevoličů, vyvolat po-
cit, že je součástí systému. Tahle tak-
tika mu vychází,“ říká politolog Petr
Jüptner z Univerzity Karlovy.

Všichni se mnú vymr..jú
S přechodem z cestovního ruchu do
politiky nezmizel muž, který si umí
spočítat, co je pro něj zajímavější.
A tak proč jezdit do Přerova, kde lije
jako z konve a před výstavištěm čeká
všehovšudy deset skalních fanouš-
ků, když ho o pár kilometrů dál po-
slouchá plná hospoda? Ochotně tady
natočí propagační video a během
pěti minut reklamu pošle mezi tisíce
lidí. Jeho voliči to zjevně oceňují
více, než kdyby se usmíval do ka-
mer. Podle průzkumů má potenciál
získat třeba i dvouciferný výsledek.
A tak z Postřelmova odjíždí do Hně-

votína na zápas o sestup mezi před-
posledními domácími a posledním
týmem tabulky ze sousedního Dubic-
ka. Fotbalistům dá dva míče, zahájí
zápas a rychle mizí do hospůdky.
Přerovští mezitím balí promočený

stánek. Chápou, že je Tomio dneska
vynechal. „Mrzí mě to, vstávali jsme
ráno o dvě hodiny dřív, jeli osmde-
sát kilometrů a těšili se. Tento tý-
den už ho neuvidíme, snad další,“
nevzdává to Yamato Pham.
V Hněvotíně už jsou však média,

která Tomio nepotřebuje. Patrně
i proto smazal ze svých interneto-
vých stránek rozpis cesty po Olo-
mouckém kraji. Jsou tu i zvědavci,
kteří Okamurovi nechtějí zrovna
pomáhat natáčet propagační videa.
„Neměl byste alespoň lízátka,

abych přinesl domů dětem? Nebo
nějaký reklamní předměty?“ plácne
politika po rameni jeden zmístních.
Než lídr SPD stačí zareagovat, přijde
vysvětlení. „Já to fakt chci jen pro
děti, já nikoho nevolím, protože
všichni stejně semnú vymr..jú,“ do-
razí muž Okamuru, který oznamu-
je, že na poslední zastávku na vino-
braní do Plumlova už nemá chuť
jet. Ne, když jsou tu média.
I v Plumlově tou dobou už hodinu

a půl čeká několik starších přízniv-
ců. Než zprávy o Okamurově dni na
Olomoucku urazí pár desítek kilo-
metrů, mají úplně jiné vyznění.
„Prý byl ošklivě napaden novináři.
Jestli slovně, nebo fyzicky, to ne-
vím,“ říká jeden z čekajících.
Muž v čepici s nápisem Kamikaze

Joe přikyvuje, že Okamuru chtějí
umlčet, protože říká pravdu. Kdo
ho chce umlčet? Všichni přece.

Václav
Janouš

Škoda Favorit LEGENDA SLAVÍ 30
Už zítra v časopise Auto DNES
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VOLEBNÍ SERIÁL Reportéři MF DNES sledují lídry stran na cestách za voliči

Eva
Zahradnická

Kdo také
chce váš hlas

Strana č. 12, Svobodní
Strana Svobodných občanů na
konci léta oblepila ulice velkých
měst billboardy se strohým hes-
lem „Můžeme“. Až později připo-
jila své programové cíle: Může-
me mít štíhlý stát. Můžeme jed-
noduše podnikat. Můžeme zů-
stat bezpečnou zemí bez kvót.
Strana, která na začátku příští-
ho roku oslaví deváté výročí své
existence, se vyznačuje hlavně
urputností, s níž se drží svých
idejí – přestože ve volbách příliš
neboduje (v posledních sněmov-
ních získala jen 2,46 % hlasů),
striktně se drží svého nepopulis-
tického konceptu, v němž stát ni-
komu nic nerozdává, ale na dru-
hou stranu od občana ani nic
moc nechce. Příliš nereguluje ži-
vot, je vlastně jen jakousi malou
a pružnou službou, na kterou se
lidé skládají nízkými daněmi.
Svobodní, pod jejichž názvem si
většina voličů vybaví zřejmě jen
jednu známější tvář – předsedu
Petra Macha – brojí proti nyněj-
ší podobě Evropské unie, v níž
národní státy nemusí vždy pro-
sadit svou. Přitom právě volby
do Evropského parlamentu
v roce 2014 byly zatím jediným
celostátním hlasováním,
v němž se Svobodní prosadili.
S 5,24 procenty hlasů získali je-
den poslanecký mandát pro Pet-
ra Macha. Europoslancem byl
tři roky, letos na konci srpna re-
zignoval, aby měl čas na kam-
paň. V evropském parlamentu
ho nahradil někdejší poslanec
ODS, později spoluzakladatel
Svobodných Jiří Payne.

zbývá do voleb

Krátce z kampaně

Bookmakeři: ANO
vyhraje, ale oslabilo
Favoritem voleb podle bookma-
kerů zůstává hnutí ANO s kur-
zem 1,1:1 – 1,13:1. Na jeho vítězství
jde zhruba polovina sázek. Zatím-
co však ještě koncem června sáz-
kové kanceláře považovaly
u ANO za téměř jisté překročení
27 % (1,45:1), nyní je to podle
nich velmi nepravděpodobné (až
4,6:1). Za ANO následují ČSSD
(8:1 – 9:1) a KSČM (11:1 – 13:1). Lidé
už vsadili přes 30 milionů. (ČTK)

Proti všem

Den s lídrem v MF DNES
Po 25. 9. Okamura, SPD
Út 26. 9. Kalousek, TOP 09
St 27. 9. Bělobrádek, KDU
Čt 28. 9. státní svátek
Pá 29. 9. Fiala, ODS
So 30. 9. Filip, KSČM
Po 2. 10. Zaorálek, ČSSD
Út 3. 10. Babiš, ANO

Den s lídrem: Tomio Okamura

Volební servis
Více funkcí v politice
● Nikdo nesmí být poslancem
a zároveň dělat senátora, prezi-
denta či soudce. Neznamená
to ovšem, že by například sená-
tor nemohl do Sněmovny kandi-
dovat. Pokud však bude zvolen,
senátorský mandát mu ihned
automaticky zanikne. Posla-
nec naopak smí být zároveň mi-
nistrem či hejtmanem. Je-li čle-
nem vlády, nesmí být ve vedení
Sněmovny ani jejích výborů.

Boj o sestup TomioOkamura
sledoval v sobotu v Hněvotíně

naOlomoucku fotbal.
Foto: Petr Topič, MAFRA

Moravské turnéOkamura se brání focení v restauraci v Postřelmově (naho-
ře). V Přerově na něj čeká fanynka Yamato Pham (vlevo dole). Okamura pře-
dává fotbalistůmHněvotínamíče (vpravo dole). 3x foto: Petr Topič, MAFRA

Jak dělá kampaň
Tomio Okamura vsadil na přesný
opak toho, co z něho kdysi udě-
lalo známou tvář. Nechce zasáh-
nout mainstreamové publikum, ne-
baví se s novináři, naopak pilně
utužuje skupinu lidí, na niž v politi-
ce velmi přesně cílí a jež by ho
mohla přenést i přes 10 % hlasů.
Stačí mu k tomu krátké, jasné
a úderné vzkazy, které šíří přes
sociální sítě. Migranty tu nechce-
me, islám zakážeme, vystoupíme
z EU, politiky budou odvolávat
lidé, o všem se bude rozhodovat
v referendu. Okamura nevysvětlu-
je, co bude poté, až Česko z Unie
vystoupí, kolik mladých narukuje
na vojnu, jak chce fakticky zakázat
jedno náboženství či kolik bude do
roka referend. Stačí, že se někde
objeví, prohlásí, že je obyčejný
kluk s obyčejnými názory a bojí
se stejných věcí jako poslucha-
či. Připojí, že nynější garnitura
chce přijmout imigranty. Pokud mu
někdo oponuje, Okamura ho pro-
hlásí za součást snah nynějších
politiků umlčet jeho příznivce.


